Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia
đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể
chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

BỘ TƯ PHÁP
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Những hành vi bị nghiêm cấm

Biểu tượng luôn luôn đi cùng dân

 Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người
khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình;

BẠN VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO
LỰC GIA ĐÌNH

 Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh
nhằm kích động bạo lực gia đình;
 Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân
bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn
hành vi bạo lực gia đình;

Hình ảnh: Một người đàn ông cầm
gậy chỉ vào người phụ nữ, một người
cán bộ bước vào can ngăn

 Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi
bạo lực gia đình;
 Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia
đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật;
 Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không
đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.
Các hành vi bạo lực gia đình

Phấn đấu vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh

 Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý
khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;
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 Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh
dự, nhân phẩm;

Bạo lực gia đình
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 Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên
về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

 Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng
biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định
của pháp luật;

 Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong
quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và
con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;




Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;

 Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi
tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;

Cưỡng ép quan hệ tình dục;

 Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn
hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp
thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ
chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi
khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác
trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình

 Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức,
đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu
nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ
thuộc về tài chính;

 Gia đình có trách nhiệm kịp thời phát hiện và hòa
giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

 Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia
đình ra khỏi chỗ ở.

 Trường hợp gia đình không hòa giải được hoặc có
yêu cầu của thành viên gia đình thì người đứng đầu hoặc
người có uy tín trong dòng họ chủ động hòa giải hoặc mời
người có uy tín trong cộng đồng dân cư hòa giải.

Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình

 Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:

 Người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời
báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Uỷ ban
nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư
nơi xảy ra bạo lực, trừ hai trường hợp sau đây:

 Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền
bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích
hợp pháp khác của mình;

 Nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ của mình
có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực
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gia đình; trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình
có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để báo cho cơ quan công an
nơi gần nhất;

 Đến gần nạn nhân trong khoảng cách dưới 30m;
trừ trường hợp giữa người có hành vi bạo lực gia đình và
nạn nhân có sự ngăn cách như tường, hàng rào hoặc các
vật ngăn cách khác, bảo đảm đủ an toàn cho nạn nhân;

 Nhân viên tư vấn phải có phẩm chất đạo đức tốt
và bảo đảm yêu cầu về chuyên môn theo quy định của
pháp luật đối với lĩnh vực tư vấn. Trong quá trình tư vấn
cho nạn nhân bạo lực gia đình, nhân viên tư vấn có trách
nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình;
trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu
hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở
để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

 Sử dụng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các
phương tiện thông tin khác để thực hiện hành vi bạo lực
với nạn nhân.
Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình
 Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi
chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần
thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm các
địa điểm sau đây:

Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc
người đứng đầu cộng đồng dân cư khi phát hiện hoặc
nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm kịp
thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có
thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong
trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người
phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình

 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 Cơ sở bảo trợ xã hội: Cơ sở bảo trợ xã hội thực
hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và
hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực
gia đình;
 Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;
 Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

Biện pháp cấm tiếp xúc

 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng: là cá nhân, tổ
chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân
bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư.

 Biện pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia
đình là việc không cho phép người có hành vi bạo lực
gia đình thực hiện các hành vi sau đây:
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Tài liệu tham khảo
- Luật Phòng chống bạo lực gia đình;
- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 04/02/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia
đình.
Khi cần thiết, hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước của tỉnh/thành phố nơi bạn cư trú để được trợ
giúp pháp lý miễn phí

TÀI LIỆU PHÁT
MIỄN PHÍ
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